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Introduktion

Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt
de personlige, etiske og professionelle principper, som alle medarbejdere i Polygon skal
overholde, og som er en rettesnor for vores relationer med andre medarbejdere, kunder,
leverandører, samfundet og aktionærerne.
Alle ledere hos Polygon har ansvaret for at informere medarbejderne om adfærdskodekset,
og alle medarbejdere har ansvaret for at holde sig ajour med kodekset. Polygons
adfærdskodeks bygger på princippet om, at alle medarbejdere er personer med ansvar for
deres egen faglige opførsel.
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Polygons adfærdskodeks
forretningsetik
Antikorruption og monopolforebyggelse
Ud fra vores værdier om integritet, kompetence og empati er Polygon forpligtet til princippet
om fair konkurrence. Dette omfatter forpligtelse til at konkurrere om ordrer gennem kvalitet og
prisen på vores tjenesteydelser, og ikke ved at tilbyde upassende fordele eller ydelser til andre.
Polygon har en klar politik for antikorruption og adfærd i forbindelse med god forretningsetik.
Den detaljerede politik er tilgængelig på Polygons intranet. Politikken inkluderer
også nøje overholdelse af monopollove og bestemmelser, der tilstræber at forhindre
konkurrencebegrænsende adfærd. Se venligst Polygons politik til forebyggelse af
monopoldannelse for yderligere oplysninger.
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Medarbejdere
Professionel adfærd
Det forventes, at Polygons medarbejdere udfører deres opgaver på en professionel, ansvarlig,
pligtopfyldende og etisk måde, og handler i Polygons bedste interesse. Polygons udstyr og
ejendom bør behandles med fornøden påpasselighed, og bør kun anvendes i forbindelse med
Polygons forretningsaktiviteter. Polygons forretningsaktiviteter udføres i vid udstrækning i
private boliger eller i farlige miljøer, og med potentielt farligt udstyr. Som følge deraf er det
absolut forbudt for medarbejdere at være under indflydelse af alkohol eller andre stoffer på
arbejdsstederne.

Arbejdsmiljø
Polygon stræber efter at være en attraktiv arbejdsgiver ved at skabe et arbejdsmiljø, der
er baseret på samarbejde, ansvar og åbenhed. Virksomheden accepterer ikke nogen form for
mobning, f.eks. isolering, verbalt eller psykisk misbrug eller chikane.
Vores medarbejderes velbefindende er en høj prioritet, og Polygon arbejder engageret for
at skabe sikre og sunde arbejdsforhold. Vi arbejder i overensstemmelse med alle gældende love
og regler og sætter høje standarder for virksomheden på området sundhed og sikkerhed.
Vi handler proaktivt for at rapportere og følge op på opståede hændelser for at undgå og
reducere fremtidige skader.

Tvangsarbejde
Polygon tolererer ikke nogen form for pligt- eller tvangsarbejde.

Børnearbejde
Polygon støtter afskaffelsen af udnyttende børnearbejde. Vi ansætter kun arbejdstagere,
der er mindst 17 år gamle, eller den højere aldersgrænse, der er gældende i det enkelte
land. Vi forpligter os til at overholde konventionen om mindstealderen for børns adgang
til beskæftigelse (konvention nr. 138 fra Den Internationale Arbejdsorganisation) samt
konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for
børnearbejde (konvention nr. 182 fra Den Internationale Arbejdsorganisation). Hvis en national
forordning angående børnearbejde indeholder bestemmelser om strengere foranstaltninger,
skal disse danne præcedens.

Ligestilling
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Medarbejdere rekrutteres og forfremmes udelukkende på basis af deres kvalifikationer til
jobbet, uanset race, religion, alder, nationalitet, køn, seksuel orientering, politisk ståsted,
medlemskab af fagforening, ægteskabsstatus eller handicap, som ikke har relation til den
pågældende opgave. Polygon arbejder altid i overensstemmelse med gældende love og regler
på området for ligestilling og bestræber sig på løbende at forbedre vores mangfoldighed
på arbejdspladsen.
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Aflønning
Hver medarbejder skal aflønnes på en korrekt og rimelig måde i overensstemmelse med den
enkelte medarbejders præstation og bidrag til virksomhedens succes.

Interessekonflikter
Ingen medarbejdere må være involverede i aktiviteter, der er i konflikt med virksomhedens
forretningsmæssige interesser. Sådanne interessekonflikter kan f.eks. være at
bestride eksterne stillinger hos eller ejerskab af konkurrenter, kunder, leverandører,
underleverandører eller repræsentanter, der er i konflikt med Polygons interesser;
modtagelse af gaver og repræsentation, hvor der er en forventning om, eller en formodet
forventning om, at skulle gengælde en vennetjeneste, eller beslutninger angående
ansættelse eller forfremmelse af familiemedlemmer eller venner.

Medarbejderkommunikation
God medarbejderkommunikation er afgørende for at kunne drive en effektiv virksomhed.
Alle i virksomheden skal kende til vores mål, handlingsplaner og resultater. En fri udveksling
af information er vigtigt. Alle hos Polygon kan tale med hinanden på tværs af funktioner og
niveauer i organisationen.

Fortrolig information
Det er vigtigt at holde eventuelle fortrolige oplysninger om Polygon eller Polygons kunder
fortrolige. Kommunikationen til medierne udføres kun gennem landets direktør. Der må ikke
videregives nogen finansielle oplysninger, før det er officielt meddelt af virksomheden. Andre
kritiske sager bør kommunikeres til HR-leder eller afdelingsleder.

Personlig databeskyttelse
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Når Polygon indsamler, bruger eller på anden måde bearbejder vores medarbejderes personlige
data, gør vi det på en lovlig, fair og gennemsigtig måde. Polygon kræver også, at vores
medarbejdere håndterer vores kunders personlige data på samme professionelle måde. Du kan
finde yderligere oplysninger i Polygons IT-retningslinjer.

Kunder
Ærlighed og integritet
Loyale, tilfredse kunder er grundlaget for vores omdømme. Ærlighed og integritet i forbindelse
med kontakten til kunder er en forudsætning for rentable, langsigtede forretningsforhold.
Polygon vil give kunder præcis information, og vil kun forpligte sig til de ting, vi kan overholde.
Polygon vil altid prisfastsætte arbejdet, vi udfører, retfærdigt og præcist, og vil altid stræbe efter
at yde de behørige serviceydelser i overensstemmelse med vores aftaler. Ekstra arbejde aftales
og bekræftes altid skriftligt eller via e-mail med kunden, før det påbegyndes.

Påpasselighed og respekt
En stor del af Polygons arbejde udføres hos
kunden, som kan være i private boliger eller
på arbejdspladsen. Vores arbejde følger
ofte efter en følelsesmæssigt, stressende
tingsskade. Det er afgørende, at vi udviser
den nødvendige omhu og respekt i en privat
bolig eller på vores kundes arbejdsplads. Vi vil
ligeledes gøre vores yderste for at give vores
kunder klar og konsekvent information med
hensyn til omfanget, processen, tidsperioden
og den aktuelle status for arbejdet.

Gaver og tjenester
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Gaver, underholdning, godtgørelse og
personlige vennetjenester kan kun tilbydes
en tredjepart, hvis disse er beskedne i værdi
og i overensstemmelse med sædvanlig
forretningspraksis. Der må ikke tilbydes
gaver, underholdning eller personlige
vennetjenester, der er i strid med gældende
lovgivning eller regelsæt.
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Leverandører og
underleverandører
Leverandørers regeloverholdelse
Polygon kræver, at alle vores forretningspartnere har samme høje forretningsetik, og vi handler
ikke med leverandører, der ikke overholder gældende lokale, nationale eller internationale
love og regler. Ligesom vi selv har en model for regeloverholdelse, forventer vi, at vores
forretningspartnere også har en, som gør det muligt at identificere og følge op på risici
forbundet med manglende regeloverholdelse. Polygon vil informere sine forretningspartnere
om virksomhedens værdier og forretningsprincipper.

Gaver og tjenester
Ingen medarbejdere bør søge eller acceptere gaver, underholdning eller personlige
vennetjenester, som med rimelighed kan antages at have en indflydelse på
forretningstransaktionerne. Tilbud om gaver, underholdning eller tjenester fra leverandører skal
altid indberettes af medarbejderen til hans/hendes leder og registreres i overensstemmelse
med Polygons politik for antikorruption.

Bestikkelse
Polygon har en nultolerancepolitik med hensyn til bestikkelse eller adfærd, der giver indtryk af,
at der kan opnås en forretningsmæssig fordel ved at yde sådanne gaver, underholdningsformer
eller tjenester. Alle forsøg på bestikkelse skal indberettes til øverste ledelse.

Betalinger
Der må aldrig foretages kontantbetalinger til leverandører og underleverandører. Betalinger må
kun foretages til den aftalte part og aldrig til en tredjepart. Polygon foretager ikke betalinger
til nummererede bankkonti. Betalinger foretages kun mod fremsendelse af en faktura, der
stemmer overens med den aftalte pris og det udførte arbejde, og i overensstemmelse med
Polygons betalingsbetingelser.

Leverandørs overholdelse af lovgivning
Polygon vil meddele forretningspartnere om virksomhedens værdier og forretningsprincipper.
Vi kræver, at alle vores forretningspartnere følger den samme høje forretningsetik, og vi vil ikke
handle med leverandører, der ikke overholder gældende lovgivning og regler.
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Samfund og miljø
Overholdelse af lovgivning og lokale skikke
Som virksomhed skal Polygon og vores medarbejdere overholde alle gældende love og regler
i det land, hvori virksomheden driver forretning. I tilfælde, hvor der er en konflikt mellem mere
restriktive love og principperne og værdierne i dette kodeks, vil loven være gældende. Vi vil
respektere de lokale traditioner og skikke i hvert land. I tilfælde, hvor der er en konflikt mellem
lokale skikke og principperne og værdierne i dette kodeks, skal kodekset vejlede medarbejderens
handlemåde.

Miljøpåvirkning
Polygon er forpligtet til at reducere enhver negativ miljøpåvirkning fra vores aktiviteter.
Gennem karakteren af vores forretning med at genskabe frem for helt at genopbygge
beskadigede ejendomme, reducerer Polygon brugen af ressourcer, og bidrager dermed til et
bæredygtigt samfund.
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Polygon stræber ligeledes efter at anvende energieffektivt udstyr og processer i vores drift.
Vi opfordrer altid vores partnere og underleverandører til at følge sund miljøpraksis.
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Aktionærer
Kommunikation med aktionærer
Polygon vil sørge for præcis og rettidig information om virksomhedens aktiviteter, resultater
og økonomiske situation til vores ejere. Polygons regnskaber vil udgøre et sandt og korrekt
billede af virksomhedens økonomiske resultater i overensstemmelse med internationale
regnskabsstandarder (IFRS).

Gennemførelse

Dette adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere og alle Polygons forretningsaktiviteter,
uanset placering. Kodekset fastsætter hovedprincipperne for virksomhedens og de enkelte
medarbejderes ansvar, men kan ikke omfatte alle mulige etiske dilemmaer, der kan opstå.
Det har til hensigt at vejlede medarbejdere i, hvordan man handler med integritet og god
dømmekraft på alle tidspunkter. Overholdelse af kodekset vil blive evalueret på koncernniveau
med jævne mellemrum. Kodekset vil regelmæssigt blive revideret og ændret efter behov.
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Overtrædelse af kodekset

Hvis der identificeres en overtrædelse af kodekset, vil reaktionen på overtrædelsen resultere
i en undersøgelse, der kan føre til disciplinære handlinger, ansættelsesophør, erstatningskrav
fra virksomheden eller endda politianmeldelse. Medarbejdere, der identificerer overtrædelser
af kodekset, bør hurtigst muligt indberette overtrædelsen til den nærmeste overordnede eller
en anden person i en ledende stilling, eller til HR-lederen. I tilfælde af at en medarbejder har
indberettet en overtrædelse og ikke hører noget om det igen, eller ikke er tryg ved at indberette
overtrædelsen gennem de normale kanaler, har Polygon en integritetslinje, som findes på
Polygons intranet. Integritetslinjen giver mulighed for at indberette betænkeligheder til Polygon
Group Compliance Officer eller en ekstern repræsentant.
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Ulrika Wikberg
Group Compliance Officer
compliance@polygongroup.com
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